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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 للمعافى ابن ز�ر�ا النهرواني، ،هذا �تاب اسمه الجلیس الصالح الكافي واألنیس الناصح الشافي
م في القرن الرا�ع، و�تاٌب جید فیه فوائد الث ثمطبوع في  ،أ�ًضاوفیه متعة للقارئ، وعبرة  ،متقدِّ

 .مجلدات، أول ما طبع منه مجلدان، تأخر طبع الثالث ثم ُطبع، ثم طبع �امًال بتحقیق واحد
وفیه أشیاء صحیحة وجیدة، وفیه أشیاء ضعیفة، لكن  ،فیه أخبار ،المقصود أن هذا الكتاب نافع

بیان أرجو  محل السؤال الذي من أجله جيء بهذه القطعة بهذا المجلس من هذه المجالس �قول:
بیان حكم الحدیث الضعیف إذا أخبر عن أمور مستقبلیة، ووقعت �ما �الحدیث هل �عتبر 

  صحیًحا حینئٍذ أم ال؟ �ما في الحدیث التالي.
ووقع مصداقه  ،�عض أهل العلم �ستروح و�میل إلى أن الحدیث إذا �ان فیه شيء من التفصیل

لیس �ل ضعیٍف �اطل، فقد �ضبط الراوي في الواقع على تفصیله أن هذا یدل على صحته، و 
صدقك «عن الشیطان:  -علیه الصالة والسالم-وقد �صدق الكذوب، �ما قال النبي  ،الضعیف

والحكم �الضعف بناء على غلبة الظن، �ما أن الحكم �الصحة بناًء على غلبة  »وهو �ذوب
قطعون بنفي ما ضُعف من ولذا ال �قطعون بثبوت ما صّح من أخبار اآلحاد �ما أنهم ال � الظن.

 و�نما هي أحكام مبنیة على غلبة الظن، فالراوي الثقة الذي �غلب على الظن أن خبره ،األحادیث
صحیح، والراوي الضعیف الذي �غلب على الظن أن خبره غیر صحیح. ومع ذلك ال �حكمون 

كذب لم یترددوا و�ذا اشتد الضعف وُرمي راو�ه �ال ،�كتفون �ضعفه تبًعا لضعف راو�ه ،ببطالنه
 في الحكم علیه �الوضع. 

في حدیث طو�ل هنا في ثالث صفحات، �قول فیه هذا الكاتب الي علق على  هالمقصود أن
لم، یتكلم في العامة من لم یتك«قال سلمان: وما الرو�بضة؟ قال:  ،الكتاب �قول: و�تكلم الرو�بضة

ذا و�ن ه ،قال سلمان: �أبي وأمي »لُشَرطو�تغنى �كتاب هللا تعالى و�تخذ القرآن مزامیر، وتكثر ا
جارة، إي والذي نفسي بیده، عندها �حج أمراء الناس لهًوا وتنزًها، وأوساط الناس للت«لكائن؟ قال: 

ائن؟ و�ن هذا لك ،قال سلمان: �أبي أنت وأمي »وفقراء الناس للمسألة، وُقراء الناس للر�اء والسمعة
ار على الغالم �ما �غار على الجار�ة البكر، و�خطب إي والذي نفسي بیده، عندها �غ«قال: 

وتتشبه الرجال  ،الغالم �ما تخطب المرأة، و�هيء �ما ُتهيء المرأة، وتتشبه النساء �الرجال
ج والنساء �النساء، وتر�ب ذوات الفرو  ،و�كتفي الرجال �الرجال«نسأل هللا العافیة،  ،»�النساء

 و�ن هذا لكائن؟ ،قال سلمان: �أبي وأمي »السروج فعلیهن من أمتي لعنة هللا
قوله: وتر�ب ذوات الفروج السروج قال الذي عّلق على الكتاب: فهل في هذا إشارة إلى قیادة  

 .لمر�بة قر�بة من السرج الذي یوضعشك أن ا هالمرأة للسیارة؟ ما فی
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وع �ثیر منها ووق ،على �ل حال الخبر ضعیف، وهو �سأل وجود مثل هذه األمور بهذا الترتیب 
حً  للخبر؟ على �ل حال هذا مسلك لبعض أهل العلم، و�عضهم یدور مع السند  اهل �عتبر مصحِّ

�غلبة الظن ُیثبت وما ال  -علیه الصالة والسالم-صحًة وضعًفا، فما أمكن إضافته إلى النبي 
ه الواقع، فال، هنا �الم للشیخ محمود التو�جري أظنه ممن قد یثبت الخبر المستقبل إذا شهد ل

م وما �أتي، وقد ظهر  ،وفي �عض سیاقه نكارة ،وقال: هذا حدیث ضعیف ولبعضه شواهد مما تقدَّ
سیأتي على الناس زمان «مصداق �عض ما ُذكر فیه، وقد ظهر مصداق �عض ما ُذكر فیه، 

�عني یرتفع نحو �شرف، و�كثر فیه الحلف والتالعن،  ،و�شرف فیه البنیان ،تمات فیه الصالة
، قیل: و�یف »فإذا رأیت ذلك فالنجاة النجاة ،و�فشو فیه الرشى والزنى، وتباع اآلخرة �الدنیا

 .»و�ف لسانك و�دك ،كن حلًسا من أحالس بیتك«النجاة؟ قال: 
الصالح قال: لما الوقت ال شك أنه وقت فتن، وأن في أول الخبر خبر ابن عباس في الجلیس  

ثم أقبل بوجهه على  ،حجة الوداع أخذ �حلقتي �اب الكعبة -صلى هللا علیه وسلم-حّج النبي 
ى عال فدتك آ�اؤنا وأمهاتنا، ثم �كى حت ،�ا أیها الناس، فقالوا: لبیك �ا رسول هللا«الناس فقال: 

، ط الساعة إماتة الصالةانتحا�ه فقال: �ا أیها الناس، إني أخبر�م �أشراط الساعة، إن من أشرا
و�ن  ،قال: فوثب سلمان فقال: �أبي وأمي »اتباع الشهوات، والمیل مع الهوى، تعظیم رب المال

إي والذي نفسي بیده عندها یذوب قلب المؤمن �ما یذوب الملح في الماء مما «هذا لكائن؟ قال: 
إي والذي نفسي بیده، «�أبي وأمي و�ن هذا لكائن؟ قال:  قال سلمان: »یرى وال �ستطیع أن �غیر

إي «قال سلمان: �أبي وأمي و�ن هذا لكائن؟ قال:  »إن المؤمن لیمشي بینهم یومئذ �المخافة
م وتفیض اللئام فیًضا، و�غیظ الكرا ،والولد غیًظا ،والذي نفسي بیده، عندها �كون المطر قیًضا

 عندها �كون أمراء جورة ووزراء فسقة وأمناء خونة«آخره.  قال سلمان: �أبي وأمي.. إلى »غیًظا
 .»و�مارة النساء ومشاورة اإلماء، وصعود الصبیان المنابر

 �لمتك، اللهم انصر من نصر الدین، هللا وأعلِ  ،و�علي �لمته، اللهم انصر دینك ،هللا ینصر دینه 
 المستعان.
 طالب:...

 هي؟ المنابر عامة.  ما
 ال یر�د أن ینتفع الحنفیة �كالمه ولو -رحمه هللا-الحافظ ابن حجر هل صحیح أن �قول: 

  �جناح �عوضة؟ و�ن حصل له شيء من هذا فهو بال قصد منه.
 .، هذا �الم �اطل، وما ألفه إال لینتفع �هم فاضٍ كال

راء هل الزواج لطالب العلم الجامعي من األسباب المعینة على التحصیل مع تضارب اآل�قول:  
 .أفتونا ؟في ذلك
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 نعم، هو مما �عین و�یسر و�سهل لطالب العلم تحصیل العلم؛ ألن المرأة تحمل عنه عبًئا ثقیالً  
 كان �قوم �ه قبل الزواج.

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد:

اإلمام البخاري للحدیث الطو�ل حدیث ابن عباس في قصة هرقل مع فما زلنا في مواضع تخر�ج 
 .أبي سفیان

صلى هللا علیه -والموضع السادس: خّرجه اإلمام البخاري في �تاب الجهاد، في �اب قول النبي  
َ�َفُروا  َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذینَ {: -عز وجل-وقول هللا  »نصرت �الرعب مسیرة شهر«: -وسلم

. -هللا علیه وسلم صلى-قاله جابر عن النبي ] ١٥١[سورة آل عمران:  } ِ�َما َأْشَرُكوا ِ�اهللَِّ الرُّْعبَ 
من الجملة التي تدل على هذه الترجمة من حدیث الباب الذي شرحناه، في شيء تعود علیه؟ 

نصرت �الرعب «و�م بین بالد الشام والمدینة؟ شهر، شهر،  »و�نه لیخافه ملك بني األصفر«
ا : حدثنا أبو الیمان قال: أخبرن-رحمه هللا-، قال »و�نه لیخافه ملك بني األصفر«، »رة شهرمسی

أخبره  -رضي هللا عنهما-شعیب عن الزهري، قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا أن ابن عباس 
ه صلى هللا علی-ثم دعا �كتاب رسول هللا  ،أن أ�ا سفیان أخبره أن هرقل أرسل إلیه وهم �إیلیاء

فقلت ألصحابي  ،جنافلما فرغ من قراءة الكتاب �ُثر الصخب وارتفعت األصوات، وُأخرِ  ،-وسلم
ن ألإنه �خافه ملك بني األصفر، واقتصر على هذا.  ،حین ُأخِرجنا: لقد َأِمر َأمُر ابن أبي �بشة

 .فیه الداللة على ما ترجم �ه
وقول  »نصرت �الرعب مسیرة شهر«: -صلى هللا علیه وسلم-قال ابن حجر: �اب قول النبي  

مران: [سورة آل ع }وا ِ�اهللَِّ {َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن َ�َفُروا الرُّْعَب ِ�َما َأْشَركُ : -عز وجل-هللا 
أعطیت «�شیر إلى حدیثه الذي أوله:  ،-صلى هللا علیه وسلم-قاله جابر عن النبي  ]١٥١

هذا في  »ونصرت �الرعب مسیرة شهر«فإن فیه:  ،»خمًسا لم �عطهن أحد من األنبیاء قبلي
ن ووقع في الطبراني م ،كتاب الجهد، �قول: وقد تقدم شرحه في التیمم، وقد تقدم شرحه في التیمم

شهًرا «شهًرا أو شهر�ن، شهًرا أو شهر�ن، وله من حدیث السائب بن یز�د:  :حدیث أبي أمامة
: وظهر لي أن الحكمة في االقتصار على  -�قول ابن حجر–وظهر لي  ،»أمامي وشهًرا خلفي

وظهر لي أن الحكمة في االقتصار على الشهر أنه لم �كن بینه و�ین الممالك الكبار  ،الشهر
إال  التي حوله أكثر من ذلك �الشام والعراق والیمن ومصر، لیس بین المدینة النبو�ة للواحدة منها

 شهر فما دونه.
ث السائب على أن التردد في الشهر والشهر�ن إما أن �كون الراوي سمعه �ما في حدیث ودّل حدی

السائب، و�ما أنه ال أثر لتردده، وحدیث السائب ال ینافي حدیث جابر، ولیس المراد �الخصوصیة 
مجرد حصول الرعب، بل هو وما ینشأ عنه من الظفر �العدو؛ ألن الرعب سبب الهز�مة، الرعب 
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ة، فإذا نصر �الرعب فهو مقدمة النصر، قال: ولیس المراد �الخصوصیة مجرد سبب للهز�م
بل هو وما ینشأ عنه من الظفر �العدو. هذا ظاهر، �عني الخائف ینتصر؟ وال  ،حصول الرعب
ظاهر؟ الخائف �أنه یدل الناس على نفسه، �أنه �قول: خذوني، نعم هذا � لیس أمیهرب؟ ظاهر 

 هو مظنة االنتصار.فال �خاف الخائف، أما الشجاع الذي 
 طالب:...
ن م�خافون؟ هؤالء الملوك خوفهم �المؤثرات حولهم إما ألنه ُشهر �الظلم أو لما عنده  أم�خافون 

أحسن الناس خلًقا، ولیس عنده من العدد  -علیه الصالة والسالم-قوة، ما �خاف لذاته، الرسول 
ادیث ، وهذا �ما هو ثابت له في األح-الصالة والسالمعلیه -والُعدة ما ُ�خاف، و�نما ُ�خاف لذاته 

علیه -من أتباعه له من هذا الرعب �قدر إرثه منه  ة القطعیة، هو ثابت ألتباعه، و�لالصحیح
لیس عنده شيء مما �سبب الخوف، من علم وعمل، العلماء �عض العلماء  -الصالة والسالم

ومع ذلك إذا جاءه من جاءه من أهل الدنیا تجده  ،تجده نضو الخلقة �فیف البصر ضعیف القوى 
هذا شيء جر�ناه مع �عض  ،یتصبب عرًقا، و�ذا جاءه من �سأله من طالب العلم ضاع سؤاله

 فیحصل له من ،ألن عنده إرث علم وعمل ؛وتنسى الباقي اشیوخنا، تأتي �عشرة أسئلة تسأله واحدً 
ن مفي اللیالي الشاتیة �أتون لبعض أهل العلم  ولین الكبارؤ قد رأینا �عض المس ،الهیبة ما �حصل

ول من هذا ؤ في اللیالي الشاتیة، وهل �خاف هذا المس اتجده یتصبب عرقً  ،أهل الصالح والعمل
 .شخص عادي ما �مكن أن �خافعاد�ة وطبیعیة لو المسألة الشیخ؟ ما �مكن، لو 

 ..طالب:...
وهو في مدینته و�ین الممالك  -علیه الصالة والسالم-ومثل ما قال ابن حجر أنه لم �كن بینه 

في  أمفي أقصى المشرق مثًال الكبار أكثر من شهر، الممالك البعیدة أشهر وسنوات مثل البلدان 
، -علیه الصالة والسالم-أقصى المغرب ما �ان هناك سبیل للوصول إلیها. ال سیما في عهده 

ذ�ر طرًفا منها،  ،ثانیهما حدیث أبي سفیان في قصة هرقل ،ل: ثم ذ�ر المصنف للباب حدیثینقا
م بهذا اإلسناد �طوله في بدء الوحي، والغرض منه هنا قوله: إنه �خافه ملك بني  وقد تقدَّ

 ألنه �ان بین المدینة و�ین المكان الذي �ان قیصر ینزل فیه مدة شهٍر أو نحوه. ؛األصفر
 ،في �تاب الجز�ة والموادعة، �اب فضل الوفاء �العهد، �تاب الجز�ة والموادعة :لسا�عالموضع ا

: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث، ز�ادات -رحمه هللا-�اب فضل الوفاء �العهد قال 
موضع ألنه بنفس اإلسناد الذي ُخرِّج �ه في ال ؛ز�ادة رجال هالرجال �النسبة للموضع السابق ما فی

 ول في بدء الوحي.األ
من أین یؤخذ؟ مما مّر  ،�اب فضل الوفاء �العهد ،في �تاب الجز�ة والموادعة :الموضع السا�ع 

نعم، نعم. قال: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن یوس عن ابن شهاب  »أ�غدر؟«بنا 
عتبة أن عبد هللا بن عباس أخبره أن أ�ا سفیان بن حرب أخبره أن  عن عبید هللا بن عبد هللا بن
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صلى -هرقل أرسل إلیه في ر�ٍب من قر�ش، �انوا تجاًرا �الشام في المدة التي ماّد فیها رسول هللا 
وذ�ر فیه طرًفا من  ،أ�ا سفیان، قال ابن حجر: قوله �اب فضل الوفاء �العهد -هللا علیه وسلم

 .قصة هرقلحدیث أبي سفیان في 
 لى الغدر أوأشار بهذا إلى الغدر، أشار بهذا إ ،قال ابن �طال: أشار البخاري بهذا إلى الغدر 

قبیح، �عني عند �ل أحد، ولیس هو من صفات الرسل، لكنه ما ذ�ر ما  إلى أن الغدر عند �لٍّ 
 مخاري قد یترجیدل علیه فیما ساقه من الخبر، إحالًة إلى ما تقدم. إحالة إلى ما تقدم؛ ألن الب

و�أتي �خبٍر داللته على ذلك الشيء الذي ترجم �ه في طر�ٍق أخرى، سواء �ان خّرجها  َئا،شی
طرق، بنفسه أو لم �خرِّجها، ما یلزم أن تكون المطا�قة ظاهرة، و�نما تكون المطا�قة تدرك �جمع ال

 .-رحمه هللا-واأللفاظ، وهذه من عادته 
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...
 -أصرح منها، وعرفنا أن من عاداته الحدیث ما هو أصرح منه، في الحدیث ما هولكن في 
أنه یترجم �الشيء وقد یذ�ر تحته ما یدل علیه صراحًة، وقد یذ�ر شیًئا قد �قول  -رحمه هللا

ال و  ،ألنه من الوضوح �حیث ال �حتاج إلى أن یترجم �ه ؛لماذا ترجم بهذا واستدل له بهذا :القائل
 أنا ما :ما صلینا، ثم أورد �الم عمر :ما صلینا، �اب قول الرجل :ه، �اب قول الرجلأن �ستدل ل

واضح، �عني هل �مكن  »�هللا وأنا ما صلیتها«: -صلى هللا علیه وسلم-صلیت، قال رسول هللا 
ا لكل أحد، لكن هل مثل هذا الكالم �حتاج إلى أن یترجم له اإل مام أن �عني هذا داللة ظاهرة جد�

اري الذي ُعرف بدقة النظر في هذه األمور؟ و�ر�د أن یرد على من قال �كراهة ما صلینا. البخ
مع أنها إخبار عن واقع �عني ما، إخباٌر �خبر عن واقعه، فما وجه الكراهة في قول القائل ما 

 صلینا؟ فیه وجه للكراهة؟ 
 طالب:...

 ال هذا عكس الر�اء. 
 طالب:...

 رائي ما یبین للناس أنه ما صّلى.ال، هذا عكس الر�اء، لو الم
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ال، هو ما صلى في الماضي، عنده نیة �صلي في المستقبل، یلوح شيء؟ 
 طالب:...
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 .تحتاج إلى...
 طالب:...

�كون نظیر �اب الصالة على الحصیر، �اب الصالة على الحصیر، ثم أورد حدیث أنس: 
علیه -طول ما لبس فنضحته �الماء فصلى علیه النبي فعمدُت إلى حصیر لنا قد اسود من 

، صلى على الحصیر. وهو یالحظ في هذا �ون جهنم �انت للكافر�ن حصیًرا، -الصالة والسالم
 .إن الصالة على الحصیر وجهنم حصیر، �عني مشابهة �اللفظ، وهذا الذي تر�ده :ما �قال

 طالب:...
 . -رحمه هللا-، وهو الئق بتصرفات البخاري المشابهة �اللفظ، هذا و�ن �ان فیه ُ�عد قد

َأالَّ  َ�ْیَنُكمْ وَ ٍء َبْیَنَنا َمٍة َسَواُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى َ�لِ {في �تاب التفسیر في �اب:  :الثامن
-رحمه هللا-ل �عني قصد، قا ،سواء: قصد، إلى �لمة سواء ]٦٤[سورة آل عمران:  }َنْعُبَد ِإالَّ للااََّ 

: حدثني إبراهیم بن موسى عن هشام عن معمر ح، وحدثني عبد هللا بن محمد قال: حدثنا عبد 
 الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة قال: حدثني

 قال: حدثني أبو سفیان من ِفیه إلى ِفّي. حدثني إبراهیم بن موسى -رضي هللا عنهما-ابن عباس 
ا عند مسلم وأبي داو  ،عن هشام عن معمر ح، هذه حاء التحو�ل وقلیلة عند  ،ودهي �ثیرة جد�

 ،اإلمام البخاري، إذا أرادوا أن یتحولوا من إسناد إلى آخر اختصاًرا وضعوا عند االلتقاء حاء
یل اإلسناد، وهذه الحاء قد �ستعملها اإلمام البخاري ال لالختصار، �حیث ال �حتاجون إلى تكم

ثم �قول: ح، وحدثنا و�سوق الثاني  -علیه الصالة والسالم-فیسوق اإلسناد �امًال إلى الرسول 
 .كامالً 

ه صلى هللا علی-وهذا یؤ�د ما یراه المغار�ة من أن الحاء هنا اختصار للحدیث، قال رسول هللا  
إنها في األصل خاء  :�قولث، وحدثنا فالن، �معنى اقرأ الحدیث اآلتي، و�عضهم الحدی -وسلم

و�ال �ونها  ،تم رجع إلى المصنف، والخاء هذه اختصار للبخاري  اولیست حاء، وأن اإلسناد لم
بخاري فهي إما الحدیث أو خاء رمز لل ،ألنه یذ�ر السند �امالً  ؛في اإلسناد ال تفید اتفید اختصارً 

اإلسناد رجع إلیه �حیث یرو�ه عن شیخ آخر �عد روایته �إسناده التام في الموضع  �معنى أن
 األول.

حدثني إبراهیم بن موسى عن هشام عن معمر ح، وحدثني عبد هللا بن محمد قال: حدثنا عبد 
أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبید بن عبد هللا بن عتبة قال: حدثني ابن  :الرزاق قال

. قال: انطلقت في المدة التي  -ي هللا عنهمارض-عباس  قال: حدثني أبو سفیان من ِفیه إلى ِفيَّ
، �قول أبو سفیان: انطلقت في المدة التي -صلى هللا علیه وسلم-كانت بیني و�ین رسول هللا 
قال: فبینا أنا �الشام إذ جيء �كتاٍب من  -صلى هللا علیه وسلم-كانت بیني و�ین رسول هللا 

فدفعه إلى عظیم  ،إلى هرقل، قال: و�ان دحیة الكلبي جاء �ه -وسلم صلى هللا علیه-النبي 
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 ؛فدفعه عظیم �صرى إلى هرقل، فذ�ر الحدیث بتمامه. مثل ما عندنا في الباب، �امًال  ،ُ�صرى 
وذ�ره في �تاب  ،ألن البخاري ذ�ره �امًال في الموضع األول، ثم جزَّأه في المواضع األخرى 

ولماذا  ؟لماذا اقتصر على �ذا في هذا الموضع :نا. وال �مكن أن �قال�ما ذ�ره ه ،التفسیر �امالً 
رحمه -ومنهجه  ، وهذاطر�قته ههذ ؟ولماذا اختصر في هذا الموضع ؟أطال في هذا الموضع

 .-هللا
َأالَّ  َوَ�ْیَنُكمْ  اَواٍء َبْیَننَ ِلَمٍة سَ {ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى �َ قال ابن حجر: قوله: �اب قوله تعالى: 

 َ�ِلَمٍة  اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلىٰ {ُقْل َ�ا َأْهلَ �ذا لألكثر، وألبي ذر:   ]٦٤[سورة آل عمران:  }َنْعُبَد ِإالَّ للااََّ 
ِإالَّ َأالَّ َنْعُبَد {ة األكثر: اآل�ة، �عني الفرق بینهما روا�  ]٦٤[سورة آل عمران:  َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكْم}

 .ةتفسیر الكلمة، وفي روا�ة أبي ذر إشارة إلى إحالة إلى اآل�  ]٦٤[سورة آل عمران:  }للااََّ 
عراب إلى �لمة سواٍء قصًدا، سواًء قصًدا، �ذا ألبي ذر، األصل أن التفسیر إعرا�ه إ  ،قوله: سواء 

ر، �عني لو قلت: إلى �لمة سواٍء  ین فیه أن �كون أي قصٍد جئت �حرف التفسیر هذا یتعالمفسَّ
ي ذر تا�ًعا لما قبله، و�ذا �حذفها: سواٍء قصٍد، قال: سواًء قصًدا �ذا ألبي ذر �النصب، �ذا ألب

�النصب، ولغیره �الجر، ولغیره �الجر فیهما، وهو أظهر على الحكا�ة، وهو أظهر على الحكا�ة؛ 
النصب إلى �وقد ُقرئ في الشواذ ،  ]٦٤[سورة آل عمران:  }ِإَلٰى َ�ِلَمٍة َسَواءٍ {ألنه �فسر قوله: 

وهي قراءة الحسن البصري، قال الحوفي: انتصب على  ،كلمة سواًء، قرئ في الشواذ �النصب
أي استوت استواًء، استوت استواًء، والقصد �فتح القاف وسكون  ،انتصب على المصدر ،المصدر
عني توسطوا في األمور، � ،»القصد القصد تبلغوا«الوسط المعتدل، وجاء في الحدیث:  :المهملة

نَّة من بین ِفر  ق في األمور �لها التوسط مطلوب، وهذا أو هذه ِسمة هذه األمة، وسمة أهل السُّ
 الوسط المعتدل، قال أبو عبیدة: إلى �لمة سواء أي :األمة، والقصد �فتح القاف وسكون المهملة

وأخرجه الطبري عن قتادة  ،سعدل، و�ذا أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم من طر�ق الر�یع بن أن
 مثله، ونسبها الفّراء إلى قراءة ابن مسعود. ونسبها الفّراء إلى قراءة ابن مسعود. 

 طالب:...
 ؟ ... أمالجر  أمماذا یر�د �قراءة ابن مسعود؟ النصب 

 طالب:...
 ال.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
و�ذا أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم من  ،�عني تفسیر قال أبو عبیدة: إلى �لمة سواء أي عدل

ونسبها الفّراء إلى قراءة ابن مسعود، �عني  ،وأخرج الطبري عن قتادة مثله ،طر�ق الر�یع بن أنس
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كما جاء عنه متتا�عات، �عني قراءة تفسیر�ة، قراءة تفسیر�ة، وأخرج عن أبي العالیة أن المراد 
فلیكن أول ما تدعوهم إلیه «وهي التي یدعى إلیها.  ،إال هللاال إله ، الكلمة ال إله إال هللا�الكلمة 

من قالها ال شك أنه دخل في  ،فهي أول ما ُیدعى إلیه، وهي األصل ،»شهادة أن ال إله إال هللا
، ومن رفضها ولو قِبل جمیع »أمرت أن أقاتل الناس حتى �شهدوا أن ال إله إال هللا«اإلسالم: 

اإلسالم؛ ألنها الر�ن األول من أر�انه، وأخرج عن أبي العالیة أن شرائع اإلسالم ال حظ له في 
وعلى ذلك یدل سیاق اآل�ة، وعلى ذلك یدل سیاق اآل�ة الذي تضمنه  ،ال إله إال هللالمراد �الكلمة 

ِ�ِه َشْیًئا َوَال َوَال ُنْشِرَك { .ال إله إال هللاهو معنى   ]٦٤[سورة آل عمران:  }َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ للااََّ {قوله: 
 وسبق هذا في شرح الحدیث.  }َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعًضا َأْرَ�اً�ا مِّن ُدوِن للااَِّ 

. والكلمة على هذا �معنى ال إله إال هللاوهي  ،�قول: فإن جمیع ذلك داخٌل تحت �لمة الحق
لى هذا ع�لمة التوحید، والكلمة  ال إله إال هللالكالم، الكلمة على هذا إلى �لمة سواء هذه الكلمة 

وذلك سائٌغ في اللغة، فتطلق الكلمة على الكلمات، فتطلق الكلمة على الكلمات  ،�معنى الكالم
 هذه أصدق، والشطر الثاني؟ »أصدق �لمة قالها شاعر: أال �ل شيء ما خال هللا �اطل«

 طالب:...
 ؟أم الصحیح 

 طالب:...
 ألن نعیم الجنة ال یزول، وذلك سائٌغ في ؛لكالم لیس �صحیحهذا ا ،ال، �ل نعیم ال محالة زائل

 �ما في �الم ابن مالك في األلفیة:  ،اللغة، إطالق الكلمة وُ�راد بها الكالم
 وِ�لمة بها �الم قد یؤم

ألن �عضها  ؛فتطلق الكلمة على الكلمات ،�عني قد ُ�قصد، قد ُ�قصد. قال: وذلك سائغ في اللغة 
فصارت في قوة الكلمة الواحدة، في قوة الكلمة الواحدة، �خالف اصطالح النحاة  ،ارتبط ببعض

ألن �عضها ارتبط ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة �خالف  ؛في تفر�قهم بین الكلمة والكالم
لمة ابن مالك من أئمة النحاة؟ قال: �ِ  ألیس اصطالح النحاة في تفر�قهم بین الكلمة والكالم، طیب

ة یر�دون �عني ُ�قصد، و�ال فاألصل عند النحاة التفر�ق بین الكلمة والكالم، الكلم ،ٌم قد یؤمبها �ال
�خالف  ،بها المفردة، والكالم المر�ب من شیئین فصاعًدا. فال انتقاد على قول ابن حجر

و�طالق الكلمة على  ،ألن هذا هو األصل ؛اصطالح النحاة في تفر�قهم بین الكلمة والكالم
 لكن لیس هو األصل، تقول: فالن ألقى �لمة، ألقى �لمة ،قد للتقلیل، جاء ما یدل علیه ،الكالم

 علیكم؟  :هل معنى هذا أنه قال: السالم وجلس؟ ما قال
 طالب:...

لكنه �الم، ثم ذ�ر المصنف حدیث  ،وقد �قصر ،�عني �الم، قد �طول ،المقصود أنه ألقى �لمة
ثم ذ�ر المصنف حدیث أبي سفیان في قصة  ،حُتهأبي سفیان في قصة هرقل �طوله وقد شر 
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ر إیراده هناك ،هرقل �طوله  ،وقد شرحُته في بدء الوحي، وأحلت �قیة شرحه على الجهاد، فلم ُ�قدَّ
ا، وأحلُت �قیة شرحه على في التفسیر؛ ألنه ذ�ر الحدیث تام� فأوردته هنا. مناسب إیراده هنا 

ر إیراده هناك فأوردت ،الجهاد  ،ه هنا، و�ثیًرا ما �حیل الحافظ ابن حجر على موضع الحقفلم �قدَّ
بل �شرحه في موضع آخر، وقد ینسى الحافظ أنه  ،أن �شرحه في ذلك الموضع فال یتیسر له

وهذا قلیل �النسبة للكتاب. والغالب أن  ،أحال على هذا الموضع، فیشرحه في موضع آخر
 إحاالت الحافظ ابن حجر دقیقة، ومضبوطة.

 طالب:...
 .مثل ما ذ�رنا

 طالب:...
 ما أتصور أنه خطأ في الطبع.

 طالب:...
 واستشكلناه في الدرس الماضي استشكلنا هذا. ،نعم

 طالب:...
أتینا �كتاب الفتح في الموضع في أول �تاب اإل�مان قال: ولم �ستفتح بدء الوحي  أننا وذ�رنا

 �كتاب، هذا ذ�رناه في الدرس الماضي.
 طالب:...

اللسان، �سبق اللسان �ثیًرا ما �قال �تاب بدء الوحي، تكررت عندنا مراًرا على  �ا أخي �سبق
لكن العبرة �الكالم التفصیلي، أما  ،سبق اللسان هذا یوجدمسألة اللسان، وهو ما هو �كتاب، 

ء الذین طبعوا الكتاب ما �تبوا �تاب بد أال �هللا أخط :الكالم اإلجمالي ما هو �حجة، ما �قال
�تاب بدء الوحي، لكن جاء �كالم مفصل، قال: ولم  :ألن ابن حجر في موضع قال ؛الوحي

بل ي �حدد المراد، أما �ونه لفظ �كتاب قذالوحي �كتاب إلى آخره، هذا هو ال�ستفتح البخاري بدء 
 هذا ال �عني أنه �تاب ونقضي �ه على المفصل.فبدء الوحي في موضع من المواضع 

 طالب:...
بن حجر: وهشام في أول اإلسناد هو ابن یوسف الصنعاني، قوله: حدثني أبو سهو سهو. �قول ا

من ِفیه إلى فّي إنما لم �قل: إلى أذني، األصل أن الكالم �صدر من الفم  ،سفیان من ِفیه إلى فيّ 
إنما لم  ،إلى األذن، ما هو من الفم إلى الفم، هذا ظاهر، قال: حدثني أبو سفیان من ِفیه إلى فيّ 

أذني �شیر إلى أنه �ان متمكًنا من اإلصغاء إلیه، �حیث �جیبه إذا احتاج إلى الجواب،  �قل إلى
�شیر إلى أنه �ان متمكًنا من اإلصغاء إلیه �حیث �جیبه إذا احتاج إلى الجواب، فلذلك جعل 

فق وات ،وهو في الحقیقة إنما یتعلق �أذنه، وهو في الحقیقة إنما یتعلق �أذنه ،التحدیث متعلًقا �فمه
واتفق أكثر الروا�ات على أن الحدیث �له من روا�ة ابن عباس، على أن الحدیث  ،أكثر الروا�ات
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كله من روا�ة ابن عباس عن أبي سفیان إال ما وقع من روا�ة صالح بن �یسان عن الزهري في 
الجهاد، فإنه ذ�ر أول حدیث عن ابن عباس إلى قوله: (فلما جاء �تاب قیصر فلما جاء قیصر 

قال حین قرأه: التمسوا لي ها هنا أحًدا من قومه ألسألهم  -صلى هللا علیه وسلم-ب رسول هللا كتا
 ». عنه

 -صلى هللا علیه وسلم-الموضع الذي أشار إلیه في �تاب الجهاد في �اب دعاء النبي  انظر
اَن �َ َما {وأال یتخذ �عضهم �عًضا أر�اً�ا من دون هللا وقوله تعالى:  ،الناس إلى اإلسالم والنبوة

ُ اْلِكَتابَ  َ�اَن ِلَبَشٍر َأن ُیْؤِتَیُه  َما{الموضع الخامس، ] ٧٩[سورة آل عمران:  }ِلَبَشٍر َأن ُیْؤِتَیُه للااَّ
ُ اْلِكَتابَ  م ذا الذي رقَّ وأر�عین، هووضع رقم ألفین وتسعمائة  -رحمه هللا-إلى آخر اآل�ة، قال  }للااَّ

الكتاب، حدثنا إبراهیم بن حمزة قال: حدثنا إبراهیم بن سعد عن صالح بن �یسان عن ابن شهاب 
أنه أخبره أن  -رضي هللا عنهما-عن عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد هللا بن عباس 

ذ�ر ألبي  هان، ما فی�تب إلى قیصر، ما فیه ذ�ر ألبي سفی -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
طر�ق الذي یلیه قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفیان بن حرب أنه �ان �الشام في رجال السفیان، 

من قر�ش، هو في موضع واحد الخامس لكنه قسم الحدیث إلى قسمین، فجعل ما یرو�ه ابن 
 هیم بن سعد عنعباس ال عن أبي سفیان مستقل �ما قال: حدثنا إبراهیم بن حمزة قال: حدثنا إبرا 

-صالح بن �یسان عن ابن شهاب عن عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد هللا بن عباس 
�تب إلى قیصر یدعوه إلى  -صلى هللا علیه وسلم-أنه أخبره أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما

ن عباس: اإلسالم إلى آخر الكتاب. ثم قال: برقم مستقل ألفین وتسعمائة وواحد وأر�عین: قال اب
ت فأخبرني أبو سفیان بن حرب أنه �ان �الشام في رجال من قر�ش قدموا تجاًرا في المدة التي �ان

 و�ین �فار قر�ش. الحدیث �طوله. -صلى هللا علیه وسلم-بین رسول هللا 
ففصل بین هذا الجزء من الحدیث عما قبله لماذا؟ ألن األول یروى عن ابن عباس ال عن أبي 

رقَّم الذي األخیر یروى عن ابن عباس عن أبي سفیان، ولذلك تالحظون دقة  سفیان، والقسم
عبد  البخاري. وهل هذا الترقیم وهذا التبو�ب وترقیم األبواب واألحادیث من تلقاء نفسه محمد فؤاد

 الباقي؟ أو اعتمد على شيء آخر؟ 
 طالب:...

�عني لو �ان من تلقاء نفسه لكانت براعة؛ ألن الترقیم لیس �األمر السهل، تعد أحادیث �لما 
، ال، هنا وضع رقم ألفین وتسعمائة وواحد وأر�عین، قال ابن عباس ارقمً  تضعحدثنا  رأیت

�عني مع اختالف مخرج الحدیث هل هو  ،فأخبرني أبو سفیان، وهل هو �السند السابق أو غیره
 ؟ أو أبو سفیان ابن عباس
 طالب:...
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نعم، هو اعتمد على غیره، اعتمد على غیره، وعدد األحادیث عند البخاري یذ�رها ابن حجر في 
 .نها�ة �ل �تاب، هو �ستفید من هذا

 طالب:...
ْوَنهُ إ{�عني ابن عباس تلقى الخبر من أبي سفیان �فیه، والفم مشتمل على اللسان،  َنِتُكْم  ِ�َأْلِس ْذ َتَلقَّ

لقلب، بل هو ا�ل هذا یدل على أن الخبر ما وصل إلى  ،]١٥[سورة النور:  }َوَتُقوُلوَن ِ�َأْفَواِهُكم
مجرد إشاعات ال حقیقة له، واتفق أكثر الروا�ات على أن الحدیث �له من روا�ة ابن عباس عن 

الحدیث  فإنه ذ�ر أول ،أبي سفیان إال ما وقع من روا�ة صالح بن �یسان عن الزهري في الجهاد
قال حین  -صلى هللا علیه وسلم-عن ابن عباس إلى قوله: فلما جاء قیصَر �تاُب رسول هللا 

�ان  قرأه: التمسوا لي ها هنا أحًدا من قومه ألسألهم عنه. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفیان أنه
الروا�ة  وهذه ،�الشام الحدیث. �ذا وقع عند أبي �على من روا�ة الولید بن محمد عن الزهري 

المفصلة تشعر �أن فاعل قال الذي وقع هنا من قوله: قال و�ان دحیة إلى آخره هو ابن عباس، 
ال أبو سفیان. تشعر �أن فاعل قال الذي وقع هنا من قول من قوله، هذه الروا�ة المفصلة تشعر 

سفیان، �أن فاعل قال الذي وقع هنا من قوله قال: و�ان دحیة إلى آخره هو ابن عباس ال أبو 
وفاعُل قال وقال هرقل وفاعل قال وقال هرقل هنا، فاعل قال وقال هرقل هل هنا أحٌد؟ من الذي 

 یتصور أن �قولها؟
 طالب:...

ألنه هو الذي حضر القصة، ثم شرح الحدیث شرًحا مفصًال مطوًال في سبع  ؛أبو سفیان قطًعا
هذا الموضع إبراهیم بن ل في صفحات من صفحات فتح الباري المرصوصة الطو�لة، الرجا

، قال: حدثنا إبراهیم بن موسى عن هشام عن معمر، إبراهیم بن موسى بن یز�د التمیمي موسى
ئتین. مات اأبو إسحاق الفّراء الرازي یلقب الصغیر ثقة حافظ من العاشرة مات �عد العشر�ن وم

ثقة من التاسعة،  أبو عبد الرحمن القاضي ،ئتین، وهشام بن یوسف الصنعانيا�عد العشر�ن وم
ئة، ح، وحدثني عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن جعفر امات سنة سبع وتسعین �عني؟ وم

ثقة حافظ جمع المسند  ،أبو جعفر البخاري المعروف �المسندي، ابن مسندي �فتح النون  ،الُجعفي
 ؟و�ممات سنة تسٍع وعشر�ن �عني  ،من العاشرة
 طالب:...

لى لماذا؟ ُجعف من العرب موالهم؛ ألن جده أسلم ع ،الُجعفي :ي �قال لهئتین، البخار ائتین، ومام
، بن نافع الحمیري  جد عبد هللا بن محمد المسندي الُجعفي هذا، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام

أنا في شك، ما صار عندي وقت ألراجع، عبد  فقطماتع؟ �ذا في التقر�ب نافع  أمهو نافع 
 األول من التقر�ب. انظرعبد هللا  اأ� ،الرزاق األول من التقر�ب

 طالب:...
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 أسرع. لو تسعفنا من حفظك �عدُ 
 طالب:...
 ؟ن �ختلطمم ائً تجمع شی هلاختلطْت؟ 
 طالب:...

 عندك؟ اذامالطبعة.  ذه، أنا أقصد من التقر�ب غیر هاعندي شك، أنا ما زلت شاك� 
 طالب:...

 شيء؟ أو�تاب تراجم وغیره؟ تراجم لألئمة في �تب  هما فی
 طالب:...

 .أحد عنده جهاز وال شيء هتذ�رة الحفاظ فیه، تذ�رة الحفاظ موجود، ما فی
 طالب:...

 التقر�ب معنا. ،برحمتك أستغیث. ال ،ال إله إال أنت ،عبد الرزاق بن همام. �ا حي �ا قیوم
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ؛ ألن الكتب المحققة هذه تنفع.االمزي لو �ان موجودً 
 طالب:...

 أستغفر هللا، القاموس قاموس. ،الطبعات القد�مة �صیر فیها شيء من هذا. أستغفر هللا
 طالب:...

 متع �اب العین المیم، �عض الكلمات الزم تحاجر من �ل جهة. 
 طالب:...
ألنه یذ�ر أسماء الرجال، یذ�ر، �قول لك لو هو مضبوط لو �المنا على الجادة وعلى  ؛ما سعفنا

�ستدرك علیه صاحب الشرح، أو  أن الهمة قال: وماتع جد عبد الرزاق، لكن ما یذ�ره، احتمال
ا ،ا�كون نافعً   لكن أنا ما ارتحت لكلمة نافع. ،أنا �عید العهد جد�
 طالب:...

تراجع �إذن هللا، على �ل حال نمشي على ما في الكتب إلى أن نراجعها. عبد الرزاق بن  نعم،
عمي في آخر  ،ثقة حافظ ومصنِّف شهیر ،همام بن نافع الحمیري موالهم أبو �كر الصنعاني

وله خمٌس وثمانون سنة. سنة  ،من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ،عمره فتغیر، و�ان یتشیع
ثًال ئتین، لكن یندر مائتین والعاشرة �عد المائتین، مع أنهم التاسعة قبل الماوم؟ و�مإحدى عشرة 
، هو في األصل من أقران الطبقة التاسعة ثم ُعمِّر �عدهم وعاش إلى أن عاصر یوجد ُمعمَّر

 أصحاب الطبقة العاشرة.
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 طالب:...
  أسلم على جد عبد هللا بن محمد المسندي على ید جده أو جد أبیه.

 .صل وسلم على عبدك ورسولك محمد على البشیر النذیر اللهم
 اللهم صل وسلم. 


